
Referat fra bestyrelsesmøde Kv 300-310

Mandag d.4.12.2017 kl. 20.00 i festlokalet - eller når gæsterne er gået.

Tilstede: Ketty, Susanne, Per, Karsten (Referant) Mari-Ann, Jørgen og Mads

1. Opdatering af vores kassebeholdning v/Ketty, som forhåbentlig kan være 
med. 

Ketty havde regnskabet med, hvor man kan se at vi har fulgt budgettet ret 
godt på alle punkter ud over renovering/fornyelser, der til gengæld er gået ca.
350.000 kr. over, da der har været en masse problemer der skulle ordnes. 

2. Varmtvandsforsyningen til spec  Kv 300.

Der når forhåbentlig at komme tilbud fra Gustavsen, så vi har to tilbud.

Vi skal lige have snakket om service på varmeveksleren – den kalker nemlig 
til og der er nu anbefalet enten årlig eller 5-årlig service….

Det er værst med strengen i 300 tv, men strengen der giver til 300 th og 302 
tv, er også slem. Vi starter dog med at forsøge at få skiftet strengen i 300 tv, 
for at se effekten, for så at se om det skal gøres de andre steder hvor der er 
problemer.

Stregende ved gavlene giver kun til en halv opgang, mens resten giver til en 
halv opgang på hver side.

Der er indhentet tilbud fra Gustavsen, dog er der en del uklarheder i tilbudet, 
så det er meget svært at sammenligne tilbudene. Susanne tager kontakt til 
dem dagene efter mødet, og får dette afklaret.

3. Rosenhækken er sat –vi skal aftale gødning til foråret

Vi ser på det i foråret, et skal helst gøres til April.

4. Betonskaderne er beset, Mari-Ann har haft rundvisning med 1-2 murere.



Han siger at de trænger til at blive lavet, og påpegede at der var lavet nole 
fejl, med nogle forkerte blandinger, hvilket har været årsag til at det hurtigt er
blevet skidt igen. Han siger dog at det er det forkerte tidspunkts på året at 
ordne det, og at det bør vente til foråret. 

Der er også faldet et stykke beton af gavlen, som også skal fikses, men det 
skal også vente til foråret.

Der bliver ikke indhentet flere tilbud, da dette er en kendt håndværker der 
har været god i de andre blokke. Dette vil blive bragt op på 
generalforsamlingen. Alle tilstede fra bestyrelsen står bag, da der går for 
meget tid på at indhente tilbud og bestyrelsen ikke kan magte det.

Mari-Ann siger at det er aftalt at han selv vender tilbage i foråret.

5. Fugtskaden hos Per- der er nu lavet billede-report, så vi har noget konkret at
gå efter.

Først var der en murer og se fugtskaden. Der var meget varmt i lejligheden, så
det kunne være en kuldebro hvor der blev dannet kondensvand.  Han kunne 
ikke sige hvad der var, men kun mulighederne. 

Det blev sagt at Per kunne skrue temperaturen ned på en 24 grader.

Fjernelse af træpladen:4.000

Ham der har lavet fugerne siger at der ikke er noget galt med fugerne. Der er 
ikke noget. 

Der kaldes en murer ud til at se på det og fikse hvad han måtte finde. 

6. Inf om hvor langt planerne er i FU med facaderenoveringer og nu også 
elevatorer

Der er blive lavet et oplæg til kommunen omkring ansøgning om tilskud til 
facade isolering.

Der er blevet givet tilsagn fra andre sider omkring tilskud, NRGI og en anden 
energifond.



Det blev overvejet om man skulle droppe isolering af sydsiden, samt om det 
skulle tages op på generalforsamlingen om det skulle være okay at lave 
vinduer fra gulv til loft på altanen.

Der er i FU blevet set på at det kunne være en ide at finansiere elevatorer 
samtidig med facadeisolering. Alt er dog på ide niveau i FU og intet vil blive 
gjort uden at alle er hørt, og det er ikke noget der er taget nogen beslutninger
om.

7. Opdeling af arbejdsopgaver i bestyrelsesarbejdet herunder revision af 
opslagene i opgangene med rapportering af problemer/opgaver

Susanne og Mari-Ann bruger meget tid på bestyrelsesarbejdet, så de vil gerne 
have det sat lidt i kategorier.

Bygningsansvarlige,

Små ting og el: Per og Jørgen vil gerne stå for dette  

Mari-Ann: Altaner Susanne: VVS

Der skal laves reviderede opslag om at folk skal sende en mail om små ting, 
som en sprunget pære, mens der kan ringes ved akutte. Karsten hører Jannik 
om han har de gamle opslag.

8. Evt. viceværtsordning…..

Det tænkes om vi til nogle opgaver, som f.eks. at fjerne plader i køkkener ved 
skift af stigerør, der kunne udføres af en ”handyman”. Dog ikke noget der er 
besluttet noget om.

9. Næste møde – forslag om at aftale tættere mødeaktivitet med færre 
punkter.

En gang om måneden, næste er onsdag den 10 januar kl. 18 ved Mari-Ann. 

10. Evt.

Arbejdsopgave: køb ny nøgle til kælderrum, Mads ser om han har en.



Konsulent ved større projekter: Der har været snak omkring om der ved andre
store tilbud skal indhentes en konsulent der kunne vejlede og indhente tilbud.

Mvh.

Bestyrelsen

P.S: Husk at gå ind på kantorparken-risskov.dk og læs referater fra FU!
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